
Uchwała Nr XXVIII/241/2013  
Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 24 kwietnia 2013 r. 
 
 

w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów 
i wydatków w 2013 roku 

 
  Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie 
powiatowym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 tekst jednolity z późn. zm.), art. 211 i 212 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,  poz. 1240 z późn. 
zm.)  Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje:   
 

§ 1 
1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2013 roku w dziale 801 – 

Oświata i wychowanie o kwotę 10.500, § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny  
w postaci pieniężnej.  

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2013 roku w dziale 801 – 
Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 10.500 zł,            
w całości wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na  zadania statutowe.      

3. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2013 roku w dziale 852 – 
Pomoc społeczna o kwotę 11.984, z tego: 
− § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 4.800 zł,  
− § 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę      
7.184 zł. 

4. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2013 roku w dziale 852 – 
Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 
11.984 zł, w całości wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na  zadania statutowe.      

 
§ 2  

W uchwale Nr XXIV/215/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 19 grudnia 2012 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany: 

a) Załącznik nr 9 „Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań 
wykonywanych na mocy porozumień lub umów zawartych z innymi jednostkami 
samorządu terytorialnego w 2013 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego. 

 
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

§ 5 
Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych Powiatu Namysłowskiego                                     
www.bip.namyslow.pl. 
 
 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Namysłowskiego 

 
Roman Półrolniczak 

 



Załącznik Nr 1 

(w zł)

Lp. dział rozdz. § kwota § kwota
1 3 4 5 6 7 8
1 Oświata i wychowanie 801 24 912
2 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146 24 912

3

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) z między 
jednostkami samorządu terytorialnego 2320 24 912

4 Pomoc społeczna 852 972 671 328 153
5 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 85201 814 456 198 032

6

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) z między 
jednostkami samorządu terytorialnego 2320 814 456

7

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) z między 
jednostkami samorządu terytorialnego 2320 198 032

8 Rodziny zastępcze 85204 158 215 130 121

9

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) z między 
jednostkami samorządu terytorialnego 2320 158 215

10

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) z między 
jednostkami samorządu terytorialnego 2320 130 121

11 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 30 000
12 Biblioteki 92116 30 000

13

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) z między 
jednostkami samorządu terytorialnego 2310 30 000

14

Ogółem dochody i wydatki związane z realizacją zadań 
wykonywanych na mocy porozumień lub umów z inymi 
jednostkami samorządu terytorialnego 972 671 383 065

na mocy porozumień lub umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku
Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań wykonywanych  

Dochody Wydatki
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

2

Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego

Roman Półrolniczak


